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EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

• Canlıların birbirleri ve cansız çevreleriyle olan ilişkisi ile yaşamın devam-
lılığını sağlayan madde döngüleri ve enerji akışını inceleyen bilim dalına 
ekoloji denir.

A. EKOSİSTEMİN BİYOTİK VE ABİYOTİK FAKTÖRLERİ

• Ekosistemin canlı olan faktörlerine biyotik, cansız olan faktörlerine de 
abiyotik faktörler denir.

EKOSİSTEMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ABİYOTİK FAKTÖRLER

a. Enerji Kaynağı

b. Sıcaklık

c. İklim

d. Toprak ve mineraller

e. Su

a. Üreticiler (Otoroflar)

b. Tüketiciler (Heterotroflar)

c. Ayrıştırıcılar

BİYOTİK FAKTÖRLER

1. ABİYOTİK FAKTÖRLER

a. Enerji Kaynağı: Çoğu ekosistemde güneşten gelen ışık, az sayıda ekosis-
temde inorganik maddelerin oksidasyonundan gelen kimyasal enerji, canlıların 
yaşamsal faaliyetlerini, biyolojik saatlerini, büyüme, gelişme, hareket, göç etme, 
üreme ve beslenme gibi davranışlarını ve dünya üzerindeki yayılışlarını etkiler.

b. Sıcaklık: Canlılarda enzimlerin çalışmasını etkileyen önemli bir faktör ol-
duğu için canlıların metabolik faaliyetlerini, dünya üzerine yayılışlarını, biyolojik 
saatlerini, büyüme, gelişme, hareket, göç etme ve üreme gibi pek çok faaliyet-
lerini düzenlemede ve ortam sıcaklığını belirlemede önemli bir faktördür.

c. İklim: İklim; bir bölgedeki uzun süreli nem, yağış, rüzgâr yönü ve sıcaklık 
gibi atmosferik koşulların ortalamasını ifade eder. İklim, organizmaların yeryü-
zünde dağılımı ve çoğalmasında belirleyicidir. Ekosistemde geniş alanlarda 
görülen iklime makroklima; özel şartlar nedeniyle farklılık gösteren küçük alan-
larda görülen iklime ise mikroklima denir.

d. Toprak ve mineraller: Yeryüzünü kaplayan kayaçların rüzgâr, su ve 
sıcaklığın aşındırıcı etkisi ve ortamdaki canlıların faaliyetleriyle toprak oluşur. 
Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri ile içerdiği mineral çeşitlerinin miktarı 
canlıların çeşitliliğini ve yayılışı etkiler.

e. Su: Sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler sayesinde su, canlılığın devam-
lılığı için en önemli maddelerden biridir. Canlıların metabolik faaliyetlerini gerçek-
leştirmesi için enzimlerin çalışmasında, terleme ile vücut sıcaklığının ayarlanma-
sında, suda çözünmüş maddelerin canlılar tarafından kullanılmasında, fotosentez 
ile atmosferik oksijenin oluşmasında suyun büyük bir önemi vardır.

Biyosfer (Ekosfer)
Canlıların doğal yaşam sınırı; atmosferde (hava 

küre) 10 km yükseklik, litosferde (taş küre) 7 km 

ve hidrosferde (su küre) 5 km derinlik olarak ka-

bul edilir. İşte yeryüzünde canlıların oluşturduğu 

ve bu canlıların yaşadıkları toplam alana biyosfer 
denir. Örn: Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar 

ve onların yaşadıkları alanlar

Biyom
Kendine özgü iklim özelliklerine ve canlı türlerine 

sahip büyük ölçekli kara ya da su ekosistem-

lerine denir. Örn: Anadolu’daki iğne yapraklı 

orman biyomu

Ekosistem
Belirli bir çevrede yaşayan tüm canlı ve cansız-

ların birlikteliğine denir. Örn: Toros Dağ-

ları’ndaki orman ekosisteminde yaşayan tüm 

canlılar ve onları etkileyen cansız çevre

Komünite
Belirli bir bölgede yaşayan farklı çeşit türden

canlıların oluşturduğu topluluktur. Örn: Toros 

Dağları’ndaki farklı çeşit canlıların tamamı

Popülasyon
Belirli bir bölgede yaşayan aynı türden canlı-

ların oluşturduğu topluluktur. Örn: Toros 

Dağları’ndaki Karaçam bitkilerinin 

oluşturduğu topluluk

• Komünitenin yaşamak için yerleştiği 
alana biyotop denir.

• Popülasyonların en iyi yaşayıp üredik-
leri alanlara habitat denir.

• Belirli bir bölgede bulunan bitki toplu-
luklarına flora, hayvan topluluklarına 
ise fauna denir.

• Canlıların yaşadıkları ekosistemi kul-
lanma şekline ekolojik niş denir. Yani 
canlıların beslenme, korunma, sak-
lanma ve üreme gibi tüm faaliyetleri, 
hangi sıcaklık ve pH aralıklarında 
yaşadıkları ekolojik niş kapsamına 
girer.

EKOLOJİK KAVRAMLAR
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2. BİYOTİK FAKTÖRLER

a. Üreticiler (Otoroflar): Işık enerjisini klorofil pigmenti ile soğurup elde etti-
ği enerji ile inorganik maddelerden basit organik besin sentezleyen canlılar fo-
toototrof yani fotosentez yapan canlılardır. Siyanobakteriler, mor-yeşil sülfür 
bakterileri, algler ve bitkiler fotototroftur.

• İnorganik maddelerin oksidasyonundan gelen kimyasal enerji ile inorganik 
maddelerden basit organik besin sentezleyen canlılar kemoototrof yani 
kemosentez yapan canlılardır. Nitrit, nitrat, fosfit, kükürt, hidrojen bakteri-
leri ve bazı arke türleri kemoototroftur.

b. Tüketiciler (Heterotroflar): Hazır organik besin kullanan canlılardır. Bazı 
bakteriler, bazı arkeler, bazı protistler, mantarlar ve hayvanlar heterotroftur.

• Besinlerini katı parçalar halinde alıp kendi bünyesinde sindiren canlılar 
holozoik beslenir. Bazı protistler ve hayvanlarda bu tip beslenme görülür. 
Hayvanlarda otçul (herbivor), etçil (karnivor) ve hepçil (omnivor) beslenme 
görülür. Otçullara; At, eşek, inek, etçillere; kartal, yılan, aslan, hepçillere ise 
insan, ayı, domuz, tavuk örnek verilebilir.

c. Ayrıştırıcılar: Ölü ve organik atıkları, hücre dışına salgıladıkları enzimlerle 
ayrıştırıp ortamı inorganik maddelerce zenginleştiren canlılardır. Ayrıştırıcı can-
lılara saprofit (saprotrof) de denir. Bazı bakteriler, bazı arkeler, bazı protistler 
ve bazı mantarlar saprotroftur.

B. EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI

• Ekosistemin abiyotik ve biyotik faktörleri arasında madde ve enerji akışı 
vardır. Maddeler döngüsel bir şekilde akış gösterirken, enerji akışı tek yönlü 
olarak gerçekleşir.

• Üreticilerden başlayarak son tüketiciye doğru besin maddelerinin ve enerji-
nin aktarıldığı yola besin zinciri denir.

Aşağıdaki şemada da gösterildiği üzere çoğu besin zincirinin ilk basamağında 
ışık enerjisini kullanarak fotosentez yapan üreticiler yer alır. İkinci basamak-
ta üreticilerle beslenen birincil tüketiciler (otçullar), üçüncü basamakta birincil 
tüketicilerle beslenen ikincil tüketiciler (etçiller), üçüncü basamakta ise ikincil 
tüketicilerle beslenen üçüncül tüketiciler (etçiller) yer alır.
 

Üreticiler Birincil
tüketiciler

İkincil
tüketiciler

Üçüncül
tüketiciler

Dördüncül
tüketiciler

Otçullar Etçiller Etçiller Etçiller

Ayrıştırıcılar

  Ekosistemde besin zinciri.

Üreticiler (Ototroflar)

Fotoototroflar Kemoototroflar
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• Besin zincirindeki beslenme basamaklarının her birine trofik düzey denir. 
Her trofik düzeyde bulunan canlı grubu ortama atık madde bırakır ya da 
ölür. Ayrıştırıcılar bu nedenle her trofik düzeyde bulunur.

• Çoğu canlının tek bir besin kaynağı yoktur. Bu nedenle çok sayıda besin 
zincirinin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir ağ sistemiyle karşılaşı-
rız. Buna besin ağı denir. Aşağıdaki şemada besin ağı örneği gösterilmiştir.

Tilki

Aslan

Çekirge

Ot

Kurbağa

Ceylan
Yılan

Kuş

Böcek

  Aynı ekosistemi paylaşan canlıların oluşturduğu besin ağı.

• Her trofik düzeyde bulunan canlı gruplarının ürettikleri toplam organik 
madde miktarına biyokütle (biyomas) denir. Bu nedenle bir trofik düzey-
deki canlı sayısının fazla olması bu trofik düzeyin biyokütlesinin fazla olma-
sını sağlayan nedenlerden biridir. 

• Birinci trofik düzeyden son trofik düzeye doğru biyokütle ve aktarılan ener-
jiyi gösteren piramide biyokütle veya enerji piramidi denir. 

• Aşağıdaki biyokütle ve enerji piramidinde, birinci trofik düzeyden son trofik 
düzeye doğru gidildikçe bazı özelliklerde meydana gelen değişimler gös-
terilmiştir.

Besin piramidinde
üreticiden son tüketiciye 

doğru gidildikçe 
değişen özellikler:

•   Biyokütle azalır.

•   Birey sayısı azalır.

•   Aktarılan enerji azalır.

•   Enerji kaybı artar.

•   Dokularda biriken

zehirli madde

(biyolojik birikim) artar.

•   Vücut büyüklüğü artar. Üreticiler

Ayrıştırıcılar

Birincil
tüketiciler

İkincil
tüketiciler

Üçüncül
tüketiciler

  

  Biyokütle piramidi; ayrıştırıcılar piramidin her basamağındaki organik 
atıkları ayrıştırır.



54

6. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE
                 GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

6. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE
                 GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

B İ Y O T İ K B İ Y O T İ K

• Biyokütle piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru giderken her trofik 

düzeyden daha üstteki trofik düzeye doğru kural olarak enerjinin yaklaşık 

%10’u aktarılır. Buna %10 yasası denir. Beslenme yoluyla aktarılabilen 

bu az miktardaki enerji, canlının hücrelerinde depo ettiği ya da yapısında 

bulundurduğu organik besinlerden gelir.

• Bu durumda beslenme yoluyla üst trofik düzeylere enerjinin yaklaşık %90’ı 

aktarılamaz. Bu kayıp enerjinin bir kısmı, enerjisinden faydalanılamayan 

atık maddelerde depoludur. Örneğin; bazı hayvanlar için selüloz, sindirile-

meyen ve enerjisinden faydalanılamayan bir maddedir.  

• Yine üst trofik düzeylere beslenme ile aktarılamayan bir enerji de ısı enerji-

sidir. Canlılar yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan enerjiyi üretirken bunun 

çoğunu ekosisteme ısı enerjisi olarak verir. 

• Üst trofik düzeylere beslenme yoluyla aktarılamayan enerjinin bir kısmı ise 

alt trofik düzeyde bulunan canlıların kendi yaşamsal ve üreme faaliyetleri 

için enerji harcamalarından kaynaklanır.

• Ekosisteme karışan pek çok zararlı kimyasal madde, beslenme yoluyla 
canlıların dokularında artan oranlarda birikim gösterir. Buna biyolojik 
birikim denir. Canlıların dokularında artan oranlarda birikim gösteren bu 
kimyasal maddelere, tarım zararlılarıyla mücadelede kullanılan pestisit ve 
sanayide kullanılan ağır metaller örnek verilebilir. Pestisitler, tarımı yapılan 
bitkilere zarar veren yabani ot öldürücü, herbisit ve böcek öldürücü insekti-
sitlerdir. Aşağıda, sucul ekosisteme karışmış, DDT adı verilen pestisitlerin 
üreticilerden son tüketicilere doğru canlıda birikim oranları gösterilmiştir.

DDT derişimi
10 milyon kat
artmış

Balıkla
beslenen
kuşlardaki
DDT 25 ppm

Büyük 
balıklardaki
DDT 2 ppm

Küçük
balıklardaki

DDT
0,5 ppm

Planktonlardaki
DDT 0,04 ppm

Sudaki DDT 
0,000003 ppm

 

  Besin zincirinde biyolojik birikim.
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C. MADDE DÖNGÜLERİ 

• Canlılar ihtiyaç duydukları maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama geri verir. Maddelerin 
ekosistem içindeki bu dolaşımına madde döngüsü denir.

1. AZOT DÖNGÜSÜ

• Atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanımı ve tekrar atmosfere, toprağa ve suya dönmesi olayına azot döngüsü denir.

• Aşağıdaki şemada azot döngüsünde gerçekleşen olaylar gerçekleşme sırasına göre numaralandırılarak özetlenmiştir.

1. Azot fiksasyonu
a. Abiyotik Azot Fiksasyonu
Yıldırım, şimşek ve elektrik santrallerinden
çıkan yüksek enerji, atmosferdeki 
azot gazının azot tuzları şeklinde
yağmurlarla toprak ve suya 
karışmasını sağlar.

b. Biyotik Azot Fiksasyonu
Baklagillerin kökünde yaşayan
Rhizobium cinsi bakteriler, 
serbest olarak yaşayan siyano
bakteriler ve bazı arke türleri 
atmosferdeki azot gazının 
NH4 ve azot tuzları şeklinde 
su ve toprağa bağlanmasını 
sağlar. 6. Denitrifikasyon

Denitrifikasyon bakterileri,
ortamdaki nitrat tuzlarını
oksijensiz solunum 
tepkimelerinde kullanarak 
atmosfere azot gazı verir.

5. Nitrifikasyon
Nitrit bakterileri, NH4’ü enerji kaynağı olarak kullanıp kemo-
sentez tepkimeleri ile ortama nitrit tuzlarını verir. Nitrat 
bakterileri de nitrit tuzlarını enerji kaynağı olarak kullanıp 
ortama nitrat tuzlarını verir. Bu sayede üreticiler ortamdaki 
azot tuzlarını kullanmaya devam eder.

4. Amonifikasyon
Üretici ve tüketici atıkları ve ölüleri saprotrof
canlılar tarafından ayrıştırılarak ortama NH3 verilir.
Ortamda bulunan H iyonları NH3 ile birleşerek
NH4 oluşturur.

Azot
bağlayıcı
bakteri

Nitrifikasyon
bakterisi

3. Üreticilerle beslenen tüketiciler
hazır organik madde tüketerek
azot ihtiyacını organik 
maddelerden sağlar.

2. Karasal ekosistemlerde bitkiler, sucul ekosistem-
lerde fitoplanktonlar ortamdan aldıkları nitrat 
tuzları ve NH4’ü fotosentezle aminoasit gibi
organik maddelerin sentezinde kullanılır. 

Ni
tro

je
n 

Fi
ks

as
yo

nu

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

      
                   Denitrifikasyon   

Nitrifikasyon

A
si

m
ila

sy
on

Amonifikasyon

NH4
NO2

N2

NH3
NO3

 

• Atmosferde %78 oranında bulunan azot gazı çoğu canlı tarafından direkt kullanılamaz. Bu canlılar azotu ancak beslenme 
yoluyla alabilirler. Bu nedenle öncelikle atmosferdeki azot gazının toprağa ve suya NH4 ve nitrat tuzları şeklinde bağlanması 
gerekir. Buna azot tespiti ya da azot fiksasyonu denir. Yukarıdaki şemada 1 numara ile gösterilen azot fiksasyonunun, 
abiyotik ve biyotik olan iki çeşidi anlatılmıştır.  

• Bitkiler kökleriyle topraktan aldıkları azot tuzlarından özel enzimleri aracılığıyla NH4 oluşturarak ya da topraktan NH4 alarak 
bu iyonları azotlu organik bileşiklerin üretiminde kullanır. Hayvanlar da bitkilerle beslenerek azotlu organik bileşikleri hazır 
olarak kullanır. Bu sayede besin ağı yoluyla canlılar arasında azotlu organik bileşikler aktarılır. Yukarıdaki şemada bu olaylar 
2 ve 3 numara ile gösterilmiştir.

• Bitki ve hayvanlar öldüklerinde ve ortama atık bıraktıklarında ayrıştırıcı canlılar ortama NH3 şeklinde inorganik azot verir. Bu 
olaya amonifikasyon denir. Ortamda bulunan hidrojen iyonları NH3 ile birleşerek NH4 iyonları oluşturur. Bu olay yukarıdaki 
şemada 4 numara ile gösterilmiştir.

• Nitrit ve nitrat bakterilerinin kemosentez tepkimeleri ile amonyaktan nitrat tuzları oluşturmasına nitrifikasyon denir. Bu olay 
yukarıdaki şemada 5 numara ile gösterilmiştir.

• Denitrifikasyon bakterileri ise ortamdaki nitrat tuzlarını kullanarak atmosfere azot gazIarı gönderir. Bu olay yukarıdaki şemada 6 
numara ile gösterilmiştir.
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2. KARBON DÖNGÜSÜ

• Karbonlu bileşiklerin ekosistemdeki canlı ve cansız faktörler arasında devir-
sel hareketine karbon döngüsü denir.

• Aşağıdaki şemada, karbon döngüsü özetlenmiştir.

CO2

Fotosentez

Güneş

Kök solunumu

Fosil yakıtlar

Fosil oluşumu
ve çürüme

Hayvan
solunumu

Bitki
solunumu

Yanma

  Karbon döngüsünün basamakları

• Çoğu ekosistemde, enerji kaynağı olarak ışık kullanılır. Daha az sayıdaki 
ekosisteme ise ışık ulaşmaz. Bu nedenle bu tarz ekosistemlerde enerji 
kaynağı, inorganik maddelerin oksidasyonundan gelen kimyasal enerji-
dir. Işığın ulaştığı ekosistemlerde fotosentez tepkimeleri ile fotoototroflar, 
ulaşmadığı ekosistemlerde ise kemosentez tepkimeleri ile kemoototroflar, 
inorganik karbon kaynağı olarak ortamdan aldıkları karbondioksiti kullanıp 
monosakkarit, aminoasit, yağ asidi ve gliserol gibi basit organik besinler 
sentezler. 

• Birincil tüketiciler, üreticilerle beslenerek, organik karbon ihtiyacını temin 
eder. Böylece tüketiciler arasında da av-avcı ilişkisine bağlı olarak organik 
karbon, besin zincirleri yoluyla aktarılır. 

• Üretici ve tüketici canlıların oksijenli solunumu sonucu atmosfere karbon-
dioksit verilir.

• Canlıların ortama bıraktığı organik atıklar ve leşler saprotrof canlılar tara-
fından ayrıştırma sürecine tabi tutulur. Bu ayrıştırma sürecinde de ortama 
karbondioksit verilir.

• Ayrıştırılmamış atık ve leşler toprağın alt katmanlarında fosil yakıtların 
oluşumuna katılır. Endüstriyel faaliyetlerle fosil yakıtların kullanımı sonucu 
atmosfere önemli oranda karbondioksit salınımı gerçekleşir.
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3. SU DÖNGÜSÜ

• Buharlaşma ve yoğunlaşma gibi olaylarla suyun yeryüzü ile atmosfer ara-
sındaki hareketine su döngüsü adı verilir.

• Aşağıdaki şemada su döngüsü gösterilmiştir.

Buharlaşma

Yoğuşma

Yağış

 

• Biyosferdeki suyun %97’si okyanuslarda, %2’si buzullarda, %1’i göller, 
nehirler ve yer altında bulunur. 

• Su; güneş enerjisinden gelen ısının etkisiyle okyanuslar, göller, nehirler 
ve kara parçalarının yüzeyinden buharlaşarak atmosfere ulaşır. Ayrıca su, 
canlıların terleme ve solunum olayları yoluyla da atmosfere geçer. 

• Su buharı atmosferin soğuk bölgelerinde yoğunlaşarak kar, yağmur vb. 
yağışlar şeklinde yeryüzüne ulaşır. Yeryüzüne düşen su, koşullara göre 
farklı yollar izler. Bir kısmı okyanus ve denizlerden buharlaşarak atmos-
fere geçerken bir kısmı da akarsu ve nehirlerle taşınarak denizlerde ve 
okyanuslarda birikir. Toprağa ulaşan suyun bir kısmı ise süzülerek yer altı 
sularını oluşturur. Yeraltı suları da çeşitli şekillerle tekrar yer üstü sularına 
dâhil olur.

Su döngüsü ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?

A) Su döngüsünde hem buharlaşma hem de yoğuşma görülür.

B) Su yeryüzündeki kaynaklardan buharlaşarak atmosfere geçer.

C) Atmosferde yoğuşan su, yeryüzüne yağmur ve kar olarak dö-
ner.

D) Toprağın alt katmanlarına geçen su, yeraltı su kaynaklarını 
besler.

E) Hayvanlar soluk alma ile bitkiler de fotosentez ile atmosfere 
su verir.

Ö
RN

EK
 S

O
RU

Çözüm: Hayvanlar soluk vererek, bitkiler de terleyerek atmosfere su 
verir.

Cevap E
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D. GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN

• Ekosistemin yapısını bozan kimyasal maddelerin ve kirleticilerin yoğunluğu-

nun artarak ekolojik dengenin bozulmasına çevre kirliliği denir.

1. HAVA KİRLİLİĞİ

• Yaşam için gerekli olan hava; %78 azot, %21 oksijen, %1 argon, karbondi-

oksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşur. 

• Atmosferdeki gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkmasına 

hava kirliliği denir. 

• Kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2), ozon (O3), azotdioksit (NO2) gibi 

gazların ve kimyasalların normal değerlerin üzerine çıkması hava kirliliğine 

yol açar.

• Aşağıdaki tabloda temiz ve kirli havadaki bileşenler gösterilmiştir.

Temiz ve Kirli Havadaki Bileşenler

Bileşen Temiz Hava (%) Kirli Hava (%)

Azot (N2) 79 Değişmez

Oksijen (O2) 20,95 Değişmez

Karbondioksit (CO2) 0,032 0,04

Karbonmonoksit (CO) 0,00001 0,004 - 0,007

Metan (CH4) 0,00015 0,00025

Azotdioksit (NO2) 0,0000001 0,00002

Ozon (O3) 0,000002 0,00005

Kükürtdioksit (SO2) 0,00000002 0,00002

Amonyak (NH3) 0,0000001 0,000002

 

• Volkan patlamaları, orman yangınları ve toz fırtınaları doğal kaynaklı kirle-

ticilerdir. Fabrikalar, termik santraller, petrol rafinerileri ve motorlu taşıtlar 

insan kaynaklı kirleticiler arasında yer alır. 

• Hava kirliliği iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını bozduğu 

gibi sera etkisinin artması, ozon tabakasının incelmesi gibi küresel çevre 

sorunlarına da neden olur.

• Hava kirliliği başta solunum yolu hastalıkları olmak üzere bir çok hastalığa 

neden olur.
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a. Sera Etkisi

• Atmosfer, yeryüzünü ısıtır ve belirli bir sıcaklık aralığında kalmasını sağlar. 
Gezegenimize çarpan güneş radyasyonunun çoğu uzaya geri yansıtılır. 
Dünyaya yayılan kızılötesi ışınların çoğu atmosferdeki gazlar tarafından 
tutularak yeryüzüne geri yansıtılır. Enerjinin atmosferdeki sera gazları-
nın etkisiyle tutulmasına sera etkisi denir. Atmosferde CO2, CO, CFC 
(Kloroflorokarbon), su buharı, metan ve ozon gibi gazların fazla birikmesi 
sera etkisini artırarak yeryüzündeki ortalama sıcaklığın artmasına yol açar. 

• Sera gazları etkisiyle havanın ortalama sıcaklığının artışına küresel ısın-
ma adı verilir. 

•  Küresel ısınma neticesinde aşağıdaki olaylar meydana gelir.

 ♦ Bazı canlıların yaşamı ve üreme döngüleri olumsuz etkilenir.

 ♦ Kutuplardaki buzulların erimesi sonucu deniz seviyesi yükselir, okyanus 
suları ısınır ve daha asidik olur.

 ♦ Sel, kuraklık ve çölleşme artar; tarım alanları azalır.

 ♦ Zamanla habitatlar ve canlı türleri yok olmaya başlar.

b. Ozon Tabakasının İncelmesi

• Ozon gazı güneşten gelen UV ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını önler.

• Deodorantlarda ve soğutucularda kullanılan CFC (kloroflorokarbon) gazla-
rının atmosfere yayılması ozon tabakasının incelmesine yol açar. Bu durum 
zararlı ışınların yeryüzüne daha çok ulaşmasına neden olur. İnsanlar üze-
rinde görülen en önemli etkisi cilt kanseri hastalığındaki artıştır.

c. Asit Yağmurları

• Atmosferdeki SO2 ve NO2 gibi kirleticiler, su buharıyla birleşerek asitli bile-
şikleri (HNO3-Nitrik asit, H2SO4-sülfürik asit gibi) oluşturur. Asitli bileşiklerin 
yeryüzüne yağış şeklinde düşmesine asit yağmurları denir.

• Hava kirliliğinin neden olduğu asit yağmurları astım, solunum yolu enfeksi-
yonları ve akciğer kanseri gibi çeşitli hastalıklara yol açar. İnsan sağlığını 
ve yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

 

2. SU KİRLİLİĞİ

• Endüstriyel ve evsel atıklarda bulunan kimyasalların ve kirleticilerin yeraltı 
ve yer üstü sularında normal değerin üzerine çıkarak suyun fiziksel, kimya-
sal ve biyolojik yapısını bozmasına su kirliliği denir.

• Özellikle akarsuların durgun olan bölgelerinde ve sığ göllerde; tarımda 
yapılan yanlış gübreleme uygulamalarından, kanalizasyondan ve deterjan-
lardan gelen azotlu ve fosforlu bileşiklerin birikmesi ötrofikasyon olarak 
adlandırılan su kirliliğine neden olur.

Ötrofikasyon sürecinde meydana gelen olaylar sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 ♦ Suya karışan azotlu ve fosforlu bileşikler suda yaşayan fitoplankton ve 
algler için gübreleme etkisi oluşturarak aşırı çoğalmalarına neden olur. 
Buna alg patlaması denir.

  Sera etkisi ve küresel ısınmanın oluşumu.

  Asit yağmurlarının oluşumu.

Güneş
Yansıyan

ışınlar

Sera
gazları

CO2

Su
buharı

CH4

O3

H2O
Asit yağmurları
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 ♦ Alglerin su yüzeyini kaplamasıyla suyun gaz ve ışık geçirgenliği azalır.

 ♦ Bu durum suda yaşayan pek çok canlının ölmeye başlamasına neden 
olur.

 ♦ Ölüm oranı arttıkça ayrıştırıcı canlılar çoğalarak sudaki az oksijeni hızlı 
bir şekilde tüketmeye başlar.

 ♦ Sudaki balıklar dahil çoğu omurgalı ve omurgasız hayvan ölümlerinin 
oranı artar.

 ♦ Ölüm oranlarının daha da çok artması ayrıştırıcı canlılarının faaliyetleri-
nin artmasına ve suda çürüme ve kokuşmasının daha da çok artmasına 
neden olur.

3. TOPRAK KİRLİLİĞİ

• İnsan faaliyetleri sonucunda toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı-
nın bozulmasına toprak kirliliği adı verilir

• Doğada az bulunan ve çevrimi çok yavaş olan cıva, kurşun ve kadmiyum 
gibi ağır metaller ile radyoaktif maddelerin kullanıldıktan sonra atıklarının 
doğada birikmesi, tarımda yapılan yanlış gübreleme toprak kirliliğine neden 
olur. 

• Bu kimyasallar besin ağları yoluyla üreticilerden son tüketicilere doğru akta-
rılırken dokularda biriken oranlarda artış gösterir. Buna biyolojik birikim 
denir.

• Bu kimyasalların toprağa karışması tarım arazilerinin verimliliğini de azaltır.

• Tarım arazilerinin verimliliğini azaltan bir diğer olay da akarsuların ve rüz-
gârların etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka bir yere taşın-
masıdır. Buna erozyon denir. Erozyon bir zamanlar verimli olan ve pek 
çok canlı türüne ev sahipliği yapan habitatların bozulmasına, çölleşmeye, 
biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve ekonomik sorunlara neden olur. 

4. RADYOAKTİF KİRLİLİK

• Radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede birikerek belirli 
değerlerin üzerine çıkmasına radyoaktif kirlilik denir. 

• Nükleer santraller, röntgen ve tomografi cihazları gibi etkenler radyoaktif 
kirliliğe neden olur.

• Radyoaktif kirlilik; canlılarda mutasyona yol açtığı gibi başta kanser olmak 
üzere radyasyon yanıkları, genetik bozukluklar ve bağışıklık sistemi hasta-
lıklarına neden olur.

• Elektrik akımıyla çalışan her araç veya enerji taşıyan kablolar; çevresinde 
elektromanyetik alan oluşturur. Bu aletlerin çalışması sırasında yakınında 
bulunan canlıların elektromanyetik alan etkisinde kaldığı bilinmektedir. 
Özellikle baz istasyonlarının, TV ve radyo antenlerinin, cep telefonlarının, 
mikro dalga fırınların, yüksek gerilim hatlarının, uydu antenlerinin, radar-
ların vb. yaydığı elektromanyetik dalgalar; dolaşım ve sindirim sistemi 
bozukluğu, kan basıncı, DNA sentezi bozukluğu, baş ağrısı, depresyon gibi 
rahatsızlıklara sebep olmaktadır.
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  Ekolojik ayak izi

5. SES KİRLİLİĞİ

• Yaşam alanlarında belirli bir ses şiddetinin (desibel) üzerindeki istenmeyen 

ve gürültü oluşturan seslere ses kirliliği denir.

• Ses kirliliği; işitme kaybı, solunum ve dolaşım bozukluğu gibi fizyolojik has-

talıklara neden olabilir. 

• Bunun dışında stres, dikkat dağınıklığı ve uyku düzeninin bozulması gibi 

durumlara da yol açabilir.

E. ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA İNSANIN ROLÜ

• İnsan kaynaklı değişiklikler sonucu ekosistemlerin gördüğü zarar ve kendini 

yenileme için gerekli şartlar değişik yöntemlerle hesaplanır. Bu hesaplama-

lardan çıkan veriler, ekolojik dengenin korunması için gelecekte nasıl bir yol 

izlenmesi gerektiği hakkında önemli bilgiler sunar.

• İnsan kaynaklı değişiklikler; Ekolojik ayak izi Su ayak izi Karbon ayak izi 

hesaplanarak ekolojik dengenin ne kadar bozulduğu ile ilgili sonuçlar elde  

edebilir ve önlemler alabiliriz.

1. EKOLOJİK AYAK İZİ

• Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın 

giderilmesi için gereken coğrafik alana ekolojik ayak izi denir. 

• Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne biyolojik 
kapasite denir. 

• Bir yerin biyolojik kapasitesi, ekolojik ayak izine göre yüksek ise o bölgenin 

ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi de yüksektir.

• Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılan 

yenilenebilir doğal kaynaklara tüketimin ekolojik ayak izi denir. Tüketimin 

ekolojik ayak izi, biyolojik kapasiteyi aşıyorsa doğal kaynakların bir süre 

sonra yetersiz kalacağı anlamına gelir.

• Bir ülke ya da bir coğrafi bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına 

üretimin ekolojik ayak izi denir. Bir yerdeki üretimin ekolojik ayak izinin 

biyolojik kapasiteyi aşması, oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olma-

yan biçimde kullanılması demektir.

2. SU AYAK İZİ

• Birey veya topluluk tarafından kullanılan, her mal ve hizmetin üretilmesi ve 

tüketilmesi için gereken toplam tatlı su hacmine su ayak izi denir.

• Dünya üzerindeki tatlı su miktarı % 2,5’tir. Tatlı suyun % 68,7’si buzullarda, 

% 30,1’i yeraltı sularında, % 0,8’i buzulların altındaki donmuş toprak taba-

kasında ve % 0,4’ü yüzey sularında ve atmosferde bulunmaktadır.
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Su ayak izinin üç bileşeni aşağıdaki gibidir.

 ♦ Mavi Su Ayak İzi; bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yeraltı 
tatlı su kaynaklarının toplam hacmidir.

 ♦ Yeşil Su Ayak İzi; bir malın üretiminde kullanılan toplam yağmur suyu-
dur.

 ♦ Gri Su Ayak İzi; kirlilik yükünün mevcut su kalitesi standartlarına göre 
bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarıdır.

• Dünyanın su ayak izi yılda ortalama 1,24 milyon litre iken, Türkiye 1,61 
milyon litrelik ayak izi ile ortalamanın üzerindedir.

3. KARBON AYAK İZİ

• Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi vb. tüm yaşamsal 
faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazla-
rının salınım miktarına karbon ayak izi denir.

• Türkiye’nin toplam ekolojik ayak izinde en büyük pay % 46 ile karbon ayak 
izine aittir. Bunda fosil yakıt kullanımının büyük bir payı vardır. 

• Kaynakların kullanımında bilinçli olmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yönelmek karbon ayak izini, su ayak izini küçültmek, dolayısıyla ekolojik 
ayak izini küçültmek için önemlidir.

F. DOĞAL KAYNAKLAR  VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

• Doğa tarafından insanın kullanımına sunulan yeraltında ve üstünde bulu-
nan tükenebilir ve tükenmez kaynaklara doğal kaynaklar denir.

• Aşağıdaki tabloda doğal kaynaklar gösterilmiştir.

Doğal Kaynaklar

Tükenebilen Doğal KaynaklarTükenmeyen Doğal Kaynaklar

Daimi
Kaynaklar Petrol

Rüzgar Jeotermal

Güneş Orman

Su Toprak

Dalga Hava

KömürDoğal
gaz MadenlerYenilenebilen

Kaynaklar

  Su ayak izi

  Karbon ayak izi
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• Doğal kaynakların ekosistem dengelerine uygun şekilde kullanılarak çeşit-
lilik ve üretkenliklerinin sürekliliğinin sağlanmasına sürdürülebilirlik denir.

• Sanayileşmenin artması, nüfus artışı, kentleşme ve kirlenme doğal kaynak-
ları olumsuz etkilemiştir. Kaynakların bilinçsiz kullanımı, orman yangınları, 
aşırı otlatmalar, sulak alanların kurutulması ve tarımsal faaliyetler gibi insan 
etkileri biyolojik çeşitliliği giderek azaltmıştır. Özellikle modern teknoloji 
insanlara doğadan sınırsız yararlanma olanağı sağlamıştır. Bu nedenle 
bütün doğal faktörlerin bir araya gelerek oluşturduğu doğal denge, yanlış 
ve aşırı kullanımlar nedeniyle zarar görmüştür.

• Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve verilen zararın
telafisinde; iş gücü, zaman ve ekonomik kaynaklar kullanılır. Gelecek nesil-
lere yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek için doğal kaynakların 
israfından kaçınmak gerekir. Bu konuda insanlarda sorumluluk bilincini ve 
farkındalığı arttırmak için çalışmalar yapılması gerekir.

• İnsan kaynaklı olumsuz etkilerle dünyada nesli tükenme tehlikesi
altında olan türlerin kırmızı listeye alınarak, 

♦ biyokaçakçılığı ve avcılığı engelleme,

♦ üreme mevsimlerinde hayvanların habitatlarına giriş yasakları uygulama,

♦ avcılara, kaçakçılara ve koleksiyonculara yasal cezalar verme,

♦ tahrip olan habitatları rehabilite etme

çalışmaları ile nesillerinin tükenmesi engellenebilmektedir.

• Dünya’da kırmızı listeye alınmış hayvanlar arasında; Nil timsahı, Kambur
balina, Lear papağanı, Şeyseller robin saksağanı, Arap oriksi sayılabilir.

• Ülkemizde nesli tehdit altında olan hayvanlar arasında; Caretta caretta
(iribaş kaplumbağa), Akdeniz foku, Mersin balığı, Dev kertenkele sayılabilir.

• Ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan bitkiler arasında; Yabani sikla-
men, Beyaz çakal nergisi, İstanbul nazendesi, Kardelen, Çan çiçeği, Sığla, 
Mavi yıldız, Yanar döner çiçeği sayılabilir.

• Sadece sınırları belirli bir coğrafi alanda yetişebilen ve başka coğrafi alan-
larda bulunmayan türlere endemik tür denir

• Türkiye dünyada benzerine az rastlanan biyolojik çeşitlilik ve endemik
çeşitliliğe sahiptir. 

• Bunun nedenleri arasında ülkemizin, üç kıta arasında köprü olma, jeolojik
yapısının farklılığı, iklim kuşaklarındaki çeşitlilik, ekolojik zenginliklerin fazla 
olması özelliklerine sahip olması ile açıklanabilir.

• Geçmişte Türkiye’de yaşayan,  Anadolu parsı, (sadece Türkiye’ye özgü
endemik bir hayvandı) Asya fili, Yabani sığır,  Yaban eşeği,  Aslan,  Çita,  
Kunduz, Kaplan, Yılanboyun kuşu hayvanlarının ülkemizdeki nesilleri tama-
men tükenmiştir.

• Biyolojik çeşitliliğin korunması için özellikle nesli tehdit altında olan türler
için, koruma,  habitat iyileştirme, genetik çeşitliliğin artırılması,  üretim ve 
yaygınlaştırma,  envanter ve izleme çalışmaları biyokaçakçılığı engelleme 

gen bankaları kurma gibi pek çok çalışma yapılmaktadır.

6. Ünite, sayfa 205 ile
224 arasındaki testleri 

çözebilirsin.



1514 1514

B
İ
Y
O
T
İ
K

6. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE
                 GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

6. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

B İ Y O T İ K B İ Y O T İ K

1514

6. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE
                 GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

6. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE
                 GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

B İ Y O T İ K B İ Y O T İ K

BİKAF 14 BÖLÜM TESTİ 1

1. Aynı ekosistemi paylaşan bazı organizmalar şunlardır:

IIIII

VIV

I
Çekirge

Yılan Kartal

Yulaf Kurbağa

Bu canlı grupları arasında bir besin zinciri oluşturu-
lursa, ekosistemdeki toplam biyokütleleri arasında-
ki ilişkinin aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması 
beklenir?

A) I > II > III > IV > V B) I > III > II > IV > V

C) II > I > III > IV > V D) IV > III > V > II > I

E) V > IV > III > II > I

2. Aşağıdaki organizmalardan hangisi topraktaki azo-
tun, azot gazı şeklinde atmosfere verilmesini sağlar?

A) Saprofit bakteri

B) Nitrit bakterisi

C) Nitrat bakterisi

D) Denitrifikasyon bakterisi

E) Nitrifikasyon bakterisi

3. Aşağıdaki şekilde dengeli bir ekosistemdeki besin pirami-
di gösterilmiştir.

Martı

Etçil balık

Zooplankton

Fitoplankton

Besin piramidinde etçil balığın birey sayısındaki azalış;

I. martı sayısının azalması,

II. zooplankton sayısının artması,

III. fitoplankton sayısının azalması

durumlarından hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

4. Türkiye ekosisteminde yaşayan bazı organizmaların ya-
şam biçimi şöyledir:

I. Bazı yassı solucanlar insanların bağırsaklarındaki 
besinlerle beslenir.

II. Papatya güneş ışığı kullanarak inorganik maddeler-
den organik besin üretir.

III. Bazı bakteriler bitki ve hayvan kalıntılarıyla beslene-
rek amonyak oluşturur.

Verilen yaşam biçimlerinden hangileri çürükçül 
(saprofit) yaşama örnektir?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

5. Aşağıdaki şekilde karbon döngüsünün bir bölümü şematik 
olarak gösterilmiştir.

Atmosferik
CO2

H2O

K
L

Organik
besin

O2

Şekilde gösterilen olaylarla ilgili,

I. K olayını bitkiler gerçekleştirebilir.

II. Hem K hem de L insanlar tarafından geçekleştirilebilir.

III. K ile atmosferik CO2 azalırken, L ile atmosferik CO2 
artar.

IV. L olayı tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve III B) II ve III C) III ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV

6. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin kul-
lanımının yaygınlaşması asit yağmurlarının da artma-
sına neden olabilir?

A) Rüzgâr B) Dalga C) Güneş

D) Petrol E) Su
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7. Saprofit beslenen bir organizmanın ekosisteme olan 
faydasını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Organik besinlerin yıkımından ATP sentezlenmesi

B) Amino asitlerden protein sentezlenmesi

C) Organik atıkları inorganik maddelere dönüştürülmesi

D) Nitrifikasyonla ortamdaki azotlu tuz miktarını artırması

E) Denitrifikasyonla atmosferdeki moleküler azot oranı-
nın artırması

8. Aşağıdaki şekilde aralarında beslenme ilişkisi bulunan or-
ganizmalara ait biyokütle piramidi gösterilmiştir.

Üçüncül tüketiciler

İkincil tüketiciler

Birincil tüketiciler

Üreticiler

Verilen biyokütle piramidi ile ilgili,

I. Üreticilerin toplam kütlesi üçüncül tüketicilerin toplam 
kütlesinden fazladır.

II. Üçüncül tüketicilerdeki biyolojik birikim birincil tüketici-
lerdeki biyolojik birikimden fazladır.

III. İkincil tüketiciler ototrof, üreticiler heterotroftur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

9. Kirli havada bulunan ağır metaller;

I. solunum yolu hastalıkları,

II. sindirim bozuklukları,

III. böbrek hastalıkları,

IV. kızamık

hastalıklarından hangilerine neden olabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

D) I, II ve III E) II, III ve IV

10. At mos fer de ki karbondioksit, me tan, su bu ha rı ve di ğer 
gaz lar yer yü zün den yan sı yan ısı yı tu ta rak dün ya nın sı-
cak lı ğı nı ko rur. Bu do ğal du ru ma se ra et ki si de nir. Se ra 
et ki si nin art ma sı da kü re sel ısın ma ya ne den olur.

Bu na gö re;

I. bu zul la rın eri me si,

II. dün ya at mos fe ri ve ok ya nus lar da or ta la ma sı cak lı ğı n 
art ma sı,

III. sel baskınlarının yaşanması

olay la rın da n han gi le ri kü re sel ısın ma nın so nuç la rı 
ara sın da  gösterilebilir?

A) Yal nız I B) Yal nız II C) I ve II

D) I ve III E) I, II ve III

11. Aynı ekosistemi paylaşan;

I. papatya,

II. leopar,

III. nitrifikasyon bakterisi,

IV. siyanobakteri

organizmalardan hangileri hem karbon hem de azot 
döngüsünde rol oynar?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV

D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

12. Ekolojik ayak izi ile ilgili, 

I.  Yerkürenin taşıma kapasitesi, sınırlarının ne kadar 
aşıldığı konusunda öngörü sağlar.

II.  Ekolojik bozulma ya da kaynakların adaletsiz kullanı-
mını açıklar.

III.  ABD ve İngiltere gibi ülkelerde ortalamanın oldukça 
altında bir büyüklüktedir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
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